
בתשלומים בתשלומים
 לי להסדיר אפשר אולי כסף, לי ״אין

 מיוחדת בקשה היתה זאת מיוחדים?״ תשלומים
רמת־אפעל. בריכת להנהלת שהופנתה
של אשתו ארידור, אביבה לכלכלה המורה

ת א בג אל־
.אך בארץ, בעיתונות התפרסמה לא ידיעה שום . לידיעתכם, .

בת. נולדה רותי ולאשתו ניסים משה לשר־המישפטים
אני רביעית. בת זו אם אפילו למסיבה, סיבה בהחלט שזאת חושבת אני

גיסים משה שר־המישסטים
בשקט עברה -

 הבת של לדבריה אבל בן, מבכר היה ספרדי, ממוצא שהוא שהשר, בטוחה
 ,13 בן אריאל אחד, בן לזוג יפהפיה. בהחלט התינוקת סמדר, הבכורה
חודש. בת אסרת, ועכשיו ).5(ענת )11(שרית

 סגן שהיה קור יצחק של בתו היא במיוחד, יפה אשה שהיא רותי,
 תנועת מזכיר היה יותר מאוחר אשכול. לוי של בתקופתו שר־האוצר
 שרוף. מפאי״ניק — בקיצור הציונית. העבודה תנועת ומזכיר המושבים

 לשומרת הפכה רותי אך אלון, יגאל של עוזרו בזמנו היה דני, אחיה גם
בטלוויזיה. ילדים לתוכניות תסריטים כותבת היא מסורת.

ניסים רות
חמישית לידה

ברחוב וחתיכות הפוך בית מלח, בלי אובל
במיסעדות. אכלתי מלח. בלי —

 הבוהמה אנשי כל אבל טובה, היא שלה בנשמה
 זה הילדות? בפני לעמוד אפשר איך כאלה. הם

 אחרים שזמרים כמו קטינות, אוהב לא שאני נכון
 חייבת לא הבחורה שמנמנות. אוהב אני אוהבים.

שלה שבעינים לפחות אבל מלכת־יופי, להיות

 יופי אבל יפתה, עוד היא הלידה שאחרי נכון זה
 כל לידר נמצא יפה כשבן־אדם בחיים. הכל לא זה

 יפים דברים בכלל, אותו. רואה לא כבר אתה הזמן,
הקיר. על תולים

 יש שרצתה. כמה קיבלה כסף לה? חסר היה מה
מגינדי שקניתי חדרים, וחצי ארבע של דירה לי

 הבטן אולקוס? שזה חושבת את חולה. ״אני
 ובכלל, מבית־חולים, חזרתי עכשיו רק לי. שורפת

רע״. במצב־רוח אני
 תבורי שימי הזמר את מצאתי כך

 גיניסר, אשתו, מדוע לברר אליו כשצילצלתי
 שלושת בן בנם עם יחד שעבר בשבוע ממנו ברחה

אלירן. החודשים,
תבורי: שימי סיפר

 אבל שרירים, לעשות מנסה אני שבור, ממש אני
מבולבל. נורא אני יום. כל איתה מדבר אני

 הילד את אלי להחזיר אם החלטתי לא עוד
 ארבע לו לסדר יכול אני בית־מישפט. על־ידי

 שאחרי שיתכן או כלום, לו יחסר ולא מטפלות,
 שם לקולרדו, אסע במאי 30ב־ בפאריס, ההופעה

אותה. להחזיר מישפחתה, עם נמצאת היא
 קצפת גם קוטג', לאכול לי נמאס אחד מצד
 לא שלנו בבית שינויים. לעשות צריך אבל נמאס,

 ששלוש־ארבע נכון זה פעם. אף צעקות היו
 טוב ידעה היא לישון. הביתה חזרתי לא פעמים

 עם מפואר בית־מלון באיזה נמצא שאני מאוד
 המלון. שם את גם ידעה היא לפעמים חתיכה.

 שאלה ולא צעקה לא פעם אף היא חוזר כשהייתי
בוכה. היתה פשוט שאלות.

 ירקוד... לא הפלמ״ח צור 1984 העצמאות ביום
נגמרה. שנים עשרות של מסורת

 | בכפר קרמו־ וטקס רבקה של בווילה
יום־העצמאות. בערב רקדו תמיד שמריהו,
 נמכרה, הווילה האחרונה. הפעם היתה זו השנה

 כי העצמאות, מסיבת אחרי מייד שתימסר בתנאי
התגרש. הזוג

 בשיר התפרסמה )52(קרמר רבקל׳ה(מדניק)
להקת׳ במיסגרת שרה שאותו אפשר, איך

 בכפר־שמריהו. בריכת־שחייה עם לווילה עברו
 תמנע ,23 בת היום יעל, בנות, שלוש להם נולדו
 כזוג נראו הם ).12((״אפי") ואפרת )21((תימי)
 מקס ערך שנתיים לפני רק לארח. והירבו למופת
 ,50ה־ ליום־הולדתה מסיבת״הפתעה לאשתו
 אלוף־מישנה שהיה רצון, ויאיר רות של בביתם
בעכו. הפלדה קריית את כיום ומנהל בצה״ל

בתם. חתונת לבריכה מסביב נערכה שנה לפני
 לעבוד רבקלה התחילה הפרידה אחרי
 פירסום במישרד יותר ומאוחר בוויצ״ו, כמזכירה

ג׳. ברמת־אביב דירה ורכשה
 פינקס, ברחוב שכורה בדירה לגור עבר מקס

 שהטיבה פסנתרנית בחברת פעמים כמה ונראה
 ולאחרונה מספיק, היה לא כנראה זה שופן. לנגן
אחרות. צעירות בחברת נראה הוא

 הגירושים סיבת מה רבק׳לה כשנשאלה
 שטוב גילנו שנה 20מ־ יותר ״אחרי : הסבירה

לחוד". אחד לכל יותר

תבורי ושימי ג׳ניפר
התינוק עם בריחה

 צלצלתי שבוע לפני רק בראשון־לציון.
 200ב־ בסביון משהו לי שימצא לפלאטדשרון

 (שקלים) עיגולים מיליון 30ה־ את דולר. אלף
בבורסה. שמתי השנה בתחילת בטוטו שהרווחתי

 לא דבר שום אבל שרצתה. כמה קיבלה היא סכס
 תמיד היה הבית בכלל, הילד. רק אותה, עניין
שבישלה והאוכל האמריקאים. כל אצל כמו הפוך

מבוגרת. שהיא אראה

 ילדות 4 רואה? את בדלת. צילצול יש חכי,
 כבר בחוץ מחכות 16 עד 12 בנות מקריית־גת,

 מה אז חתימה. עם תמונה לקבל כדי שעות ארבע
לעשות?

תבורי. שימי באן עד

קרמר(מדניק) ריבקל׳ה
עצוב סוף

 והכירה באל־על לדיילת הפכה היא הצ׳יז׳בטרון.
 לארץ עלה הוא מדרום־אפריקה. יהודי מקס, את

 במטוסים. לריסוס חברה מרום, חברת את והקים
יותר ומאוחר פיתוח, בהרצליה בית הקימו הם


